
 وإيـاكم قـبلكم مـن الكتـاب أوتوا الذين وصينا ولقد األرض في وما السماوات في ما (( وهللاتتمة فوائد اآلية: 

فـإن قـال قائـل:  . حميـدا )) غنيـا اهللا وكـان األرض فـي ومـا السـماوات فـي ما هللا فإن تكفروا وإن اهللا اتقوا أن

(( وتعـاونوا علـى البـر و التقـوى التقوى تكون بفعل األوامر واجتناب النواهي ؟ قلنا نعم ، فما اجلواب عن قولـه: 

والــرب كــل مــا أمــر اهللا بــه فهــو بــر ؟ فــاجلواب: أن بعــض الكلمــات يكــون هلــا معــىن إذا انفــردت ومعــىن إذا اقرتنــت  ))

 والرب إذا انفرد يشمل التقوى ، وإذا اجتمعا صار الرب فعل األوامـر والتقـوى بغريها ، فالتقوى إذا انفردت تشمل الرب

ومـن فوائـدها: أن  وائد أمهية التقوى ألن اهللا أوصى ا األولـني واآلخـرين .، وهنا مجلة معرتضة يقول ف ترك النواهي

ومــن  ومــا فــي األرض )) . (( وإن تكفــروا فــإن هللا مــا فــي الســمواتخمالفــة التقــوى ال تضــر اهللا شــيئا ؛ لقولــه: 

فوائدها: إثبات امسني من أمساء اهللا ؛ ومها: الغين واحلميد ، فستفاد منهـا إثبـات صـفتني مـن صـفات اهللا وهـو الغـىن 

ويســـــتفاد مـــــن ضـــــم أحـــــدمها لآلخـــــر فائـــــدة االنضـــــمام ألن الغـــــىن وحـــــده كمـــــال واحلمـــــد وحـــــده كمـــــال  واحلمـــــد .

 (( وهللا ما في السموات ومـا فـي األرض وكفـى بـاهللا وكـيال ))اآلية: تفسري  واجتماعهما يتولد منه كمال أعلى .

هــذا تكــرار لكنــه تكــرار مهــم ، األول بيــان  (( وهللا مــا فــي الســموات ومــا فــي األرض ))وجــل:  مث قــال اهللا عــز .

التحـذير  والثـاين بيـان مراقبتـه خللقـه ، فاآليـة األخـرية تتضـمن (( وكـان اهللا غنيـا حميـدا ))وجل عن خلقه  غناه عز

 (( وهللا ما في السـموات ومـا فـي األرض وكفـى بـاهللا وكـيال ))من املخالفة واألوىل تتضمن األمر باملوافقة ؛ قال: 

(( وهللا مـا فوائـد اآليـة:  الوكيل هو املراقب املتصرف ؛ وهلذا يكـون وكيـل اإلنسـان متصـرفا فيمـا وكـل فيـه مراقبـا لـه .

ويف هـذه  ففـي هـذه اآليـة: عمـوم ملـك اهللا كمـا يف األوىل . وكـيال )) .في السموات وما فـي األرض وكفـى بـاهللا 

فـإن قـال قائـل: الوكيـل عـادة أدىن رتبـة  . (( وكفـى بـاهللا وكـيال ))قولـه: ؛ لوجـل لعبـاده  اآليـة: كمـال مراقبـة اهللا عـز

الــذي يتصــرف للغــري مـن املوكــل فكيــف نقــول إن اهللا وكيـل ؟ قلنــا: الوكيــل الــذي هـو عــادة أدىن رتبــة مــن املوكـل هــو 

بأمر الغري ، أو ال ؟ وكيلك أدىن منك مرتبـة ألنـه يتصـرف لـك بـأمرك فهـو دونـك ؛ أمـا الوكيـل الـذي مبعـىن املراقـب 

؛ ففــي اآليــة أعمــاهلم  علــيهم فــإن مرتبتــه تكــون أعلــى مــن املراقــب ألن ســبحانه وتعــاىل يراقــب مجيــع العبــاد وحيصــي

(( إن يشـأ يـذهبكم أيهـا وجـل:  مث قـال اهللا عـز يها الكفاية عن كل مراقبـة .وجل وأا ف أيضا كمال مراقبة اهللا عز

اجلملــة ال ختفــى علينــا مجيعــا أــا  (( إن يشــأ يــذهبكم )) . النــاس ويــأت بــآخرين وكــان اهللا علــى ذلــك قــديرا ))

(( إن يشـأ يـذهبكم أيهـا النـاس ))  مجلة شرطية وفعل الشرط وجوابه كالمها فعـل مضـارع ؛ وهلـذا جـاءا جمـزومني ؛

هــذه منــادى صــدر اهللا ذلــك  (( أيهــا النــاس ))مبعــىن يعــدمكم حــىت ال تكونــوا يف الوجــود ؛ وقولــه: (( يــذهبكم )) 

وجـل  بـآخرين يتقـون اهللا عـز (( ويـأت بـآخرين ))هذه اجلملة بالنداء للتنبيه ، والناس هنا يشمل الكـافر واملـؤمن ؛ 

وهذا ديـد مـن  (( وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم ))كقوله تعاىل:   ويقومون بأمره ، وهذا



أي علـــى  وكـــان اهللا علـــى ذلـــك قـــديرا )) (( كـــان اهللا علـــى ذلـــك )) ((وجـــل أن خيـــالف أوامـــره أحـــد ؛  اهللا عـــز

القـدرة وصـف يـتمكن بـه  إذهابكم واإلتيان بآخرين قديرا ، والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعـل بـال عجـز ،

ضـعف ؛ الـدليل علـى هـذا أن القـدرة ضـدها  الفاعل من الفعل بال عجز ، والقـوة وصـف يـتمكن بـه مـن الفعـل بـال

ــم جعــل مــن بعــد العجــز والقــوى ضــدها الضــعف ؛ لقــول اهللا تبــارك وتعــاىل:  (( اهللا الــذي خلقكــم مــن ضــعف ث

(( وما كان اهللا ليعجزه مـن شـيء فـي السـموات : وقال تعـاىل ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ))

(( إن يشـــأ ومل يقـــل: عليمـــا قويـــا ألن الـــذي يقابـــل العجـــز هـــو القـــوة ؛  وال فـــي األرض إنـــه كـــان عليمـــا قـــديرا ))

إذا أردنـا أن نعـرب آخـرين  يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان اهللا علـى ذلـك قـديرا )) (( يـأت بـآخرين ))

شيء ؟ ما حذف شيء ؛ حذف شـيء ؟ نعـم ؛ ويـش  (( بآخرين ))حذف من هذه الكلمة هل  فكيف نعرا ؟

التقــدير ؟ بقـــوم آخـــرين ؛ إذا التقـــدير الــذي حـــذف هنـــا املوصـــوف أو الوصـــف ؟ املوصــوف ؛ هـــذا عليـــه قـــول ابـــن 

  مالك رمحه اهللا:

  عقل   يجوز حذفه وفي النعت يقي  وما من المنعوت والنعت                      

 (( وكــان اهللا علــى ذلــك قــديرا )) وغريهــا ، والنعــت قليــل . (( إن اعمــل ســابغات ))املنعــوت حيــذف كثــريا مثــل 

وعلـــى غـــريه ؟ وعلـــى غـــريه أيضـــا ، والتقـــدمي هنـــا ال يـــدل علـــى احلصـــر ولكـــن تقدميـــه بتأكيـــد قدرتـــه عليـــه وهـــو حمـــل 

فوائـد اآليـة:  ملعمول لألمهيـة ومـر علينـا قريبـا مثلـه .اخلصومة بني املنكرين للقدرة وبني املثبتني للقدرة ؛ فلذلك قدم ا

يف اآليــة فوائــد ؛ منهــا: إثبــات  . قــديرا )) ذلــك علــى اهللا وكــان بــآخرين ويــأت النــاس أيهــا يــذهبكم يشــأ (( إن

وهــل املشــيئة ثابتــة هللا هــل هــي مشــيئة مطلقــة جمــردة عــن (( إن يشــأ يــذهبكم )) املشــيئة هللا ؛ تؤخــذ ؟ مــن قولــه: 

و هي مشيئة مقرونة باحلكمة ؟ الثاين ، كل شيء علقه اهللا باملشيئة فاملراد املشيئة اليت تقتضـيها احلكمـة ؛ احلكمة أ

فــدل ذلــك علــى أن  (( ومــا تشــاءون إال أن يشــاء اهللا إن اهللا كــان عليمــا حكيمــا ))الــدليل قولــه تبــارك وتعــاىل: 

وجــل أنــه قــادر علــى أن يــذهب النــاس مجيعــا  ة اهللا عــزومــن فوائــدها: بيــان قــدر  مشــيئة اهللا مقرونــة بــالعلم واحلكمــة .

ويأت بآخرين ؛ وتعلمون أن نوحا عليه الصالة والسالم هو األب الثاين للبشرية ألن اهللا تعـاىل أهلـك قومـه إال مـن  

 كانوا معه وقد قال املؤرخون إن الذين بقوا من البشرية كلهـم أوالد لنـوح وأن أوالد نـوح سـام وحـام ويـافس ، هـؤالء

وعمـــرت  الثالثــة تفــرع مـــنهم بنــو آدم بعـــد أن أغــرق اهللا أهـــل األرض ؛ فهنــا أذهـــب اهللا أهــل األرض وأتـــى بــآخرين

ومن فوائـدها: إثبـات قـدرة اهللا  األرض بساكنيها إىل أن بعث حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم فكان خامت األنبياء .

وجـل علـى إعـدام املوجـود ؟ نعـم ، ألنـه شـيء  در عـزهل هـو قـا على كل شيء ، كل شيء فاهللا تعاىل قادر عليه .

؛ على إجيـاد املعـدوم ألنـه شـيء ، كـل شـيء فـاهللا قـادر عليـه ؛ هـل هـو قـادر علـى أن ينـزل إىل السـماء الـدنيا حـني 



؛ قــادر علــى أن يــتكلم ؟ هــو  يبقــى ثلــث ليــل اآلخــر ؟ نعــم قــادر ؛ قــادر علــى أن يــأيت للفصــل بــني العبــاد ؟ قــادر

شـــيء فـــاهللا قـــادر عليـــه ؛ قـــال بعـــض أهـــل العلـــم: ولكـــن القـــدرة تتعلـــق بالشـــيء املمكـــن ، أمـــا الشـــيء قـــادر ، كـــل 

املستحيل فال تتعلق به القدرة ؛ وأشكل هـذا علـى بعـض النـاس وقـال إن اهللا علـى كـل شـيء قـدير ؟ وأجـاب شـيخ 

ولــن يعــدم ، لــيس بشــيء ألنــه لــن يوجــد ؛  اإلســالم رمحــه اهللا بــأن املســتحيل لــيس بشــيء ، املســتحيل لــيس بشــيء

وإذا كــان لــيس بشــيء فإنــه ال يــدخل يف العمــوم حــىت نقــول إن هــذا خطــأ ؛ ؛ حــىت يقــال إنــه خــرج مــن عمــوم اآليــة 

العلــم علــم اهللا يتعلــق مبســتحيل أو ال ؟ أي نعــم يتعلـــق  .وهلــذا قــال الســفاري يف عقيدتــه: بقــدرة تعلقــت مبمكــن  

وهـذا مسـتحيل أن يكـون فيهمـا آهلـة إال اهللا  ا آلهـة إال اهللا لفسـدتا ))(( لو كان فيهممبستحيل ، قال اهللا تعاىل: 

فلـو  وهذا شيء مسـتحيل .  (( لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا ))؛ ومع ذلك علم اهللا تعاىل بنتيجته لو كان 

؛ أليـش ؟  قال قائل: هل يقدر اهللا على أن خيلـق مثـل نفسـه ؟ قلنـا هـذا مسـتحيل ، مسـتحيل أن خيلـق مثـل نفسـه

ألنه جل وعال ال مثل له كما أخرب عـن نفسـه ، وإذا كـان ال مثـل لـه فإنـه يسـتحيل أن يكـون كـذلك ألن اهللا تعـاىل 

يعرب بعض الناس " إن اهللا على مـا يشـاء قـدير " فهـل هـذا التعبـري صـحيح ؟ غـري  وال يتغري .خيلف خربه صادق ال 

يشأ ؟ هو قادر عليـه ؛ ومفهـوم هـذا الكـالم أنـه لـيس بقـادر ؛ فعلـى  صحيح ألنه يقيد القدرة ملا شاءه اهللا ، وما مل

وثانيــا أــا تــوهم ؛ هــذه الكلمــة أوال مل تــرد ال يف القــرآن وال يف الســنة " إن اهللا علــى مــا يشــاء قــدير "  :هــذا نقــول

ة اهللا بفعــل ؛ ورتــب بعــض العلمــاء علــى هــذا قــال إــا تــوهم مــذهب املعتزلــة الــذين أنكــروا تعلــق مشــيئ معــىن فاســدا

وجـل غـري قـادر علـى أفعـال عبـادة بنـاء علـى  العبد وقالوا إن العبد يفعل باختياره وال تعلـق ملشـيئة اهللا بـه فيكـون عـز

وإذا   (( إن اهللا علـى كـل شـيء قـدير ))ذلك ألنه ال يشـاءها ؛ وعلـى كـل حـال فنتقيـد مبـا جـاء يف القـرآن والسـنة 

تحيل أو غري مسـتحيل فليقـل إن اهللا علـى كـل شـيء قـدير ويسـكت ، كان اإلنسان ال يستطيع أن يدرك معىن مس

ويســكت لكننــا بينــا لكــم الــذين أمامنــا كلهــم مــن طلبــة العلــم إن شــاء اهللا وســيفهمون لكــن العــامي قــد ال نقــول لــه 

هــذا الكــالم قــد ال نقــول القــدرة متعلقــة بــاملمكن ألن غــري املمكــن وهــو املســتحيل لــيس بشــيء ألنــه ال يفهــم ، ال 

ا علــى البحــر ويبــث جنــودا وســراياه يف إضــالل فهــم أبــدا ؛ ويــذكر أن الشــيطان أبــا الشــياطني الــذي جيعــل لــه كرســيي

اخللــق قالــت لــه ذريتــه: ملــا تفــرح مبــوت العــامل أكثــر ممــا تفــرح مبــوت العبــاد ؟ قــال ألن العــامل يرشــد النــاس ويهــديهم 

ألمــور ؛ قــالوا كيــف ذلــك ؟ قــال أنــا أختــربهم لكــم ؛ عليــه ا إضــالله لكــن العابــد أســتطيع أن ويــدهلم وال أمتكــن مــن

فأرسل من جنوده من يقول للعابد هل يستطيع اهللا أن جيعـل السـموات واألرض يف جـوف بيضـة ، البيضـة مفهومـة 

؟ والسموات واألرض كـذلك ؛ فكـر العابـد هـذا ، عابـد يعبـد اهللا لـيال وـارا فكـر قـال مـا يسـتطيع ، مـا يسـتطيع ؛ 

ال إنــه يقــول ال يســتطيع ؛ قــال شــوفوا اآلن كفــر الرجــل ، كفــر وهــو مــا يــدري ؛ فأرســله إىل العــامل رجــع املنــدوب قــ



مـره إذا أراد (( إنمـا أوجل أن جيعل السموات واألرض يف بيضـة ؟ قـال نعـم يسـتطيع  وقال له هل يستطيع اهللا عز

لــو قــال للســموات كــوين يف جــوف البيضــة كانــت إمــا أن تكــرب البيضــة أو تصــغر  شــيئا أن يقــول لــه كــن فيكــون ))

ختلــص وذلــك املســكني كفــر ؛ هــذه  الســموات واألرض ؛ فرجــع إىل شــيطانه وأخــرب الكــالم هــذا ، قــال انظــر هــذا

  قصة مرت علي يف بعـض الكتـب قـدميا ؛ لكـين أقـول إن اهللا علـى كـل شـيء قـدير العـامي قـل لـه إن اهللا علـى تذكر

  كل شيء قدير وال تقل له القدرة تعلقت مبمكن وال مبستحيل وال بالزم ؛ وهذا هو األوىل .

 اهللا ... )) اتقـوا أن وإيـاكم قـبلكم مـن الكتاب أوتوا الذين وصينا ولقد (( ...سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

  ؟

   يعد من فوائدها يعين ؟ الشيخ :

  يعرب السائل :

  ويش لون يعرب من اآلية ؟  يعرب الشيخ :

  ؛  بارك وتعاىل لألولني واآلخرينفصلناه تيعين يعرب يعين يبني خالصة اآلية  السائل :

  يرتمجها باملعىن ال بأس . أنال بأس  الشيخ :

  ؟  ى هذا الرتتيب تكون أن مصدريةوعل السائل :

  وصى اهللا ؟  الشيخ :

، اآلن حولـت إىل مصـدر ، مـا فيهـا  املعـىن يعـين بتقـوى اهللا حـذفت أن األولني واآلخرين بتقوى اهللا ؛ غري الشيخ :

أن وأتيــت بالبــاء أيضــا ألن دخــول البــاء علــى أن حيولــه إىل مصــدر ؛ لكــن اآليــة مــا فيهــا أن ؛ ال مــا فيهــا البــاء ؛ مــا 

  . (( أوحينا إليهم أن اصنع الفلك ))يصح البد تعرا أا تفسريية مثل 

  ؟ (( ... وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ... ))قوله تعاىل: كيف جنيب عن  السائل :

فيقـال إن  (( وهـو علـى جمعهـم إذا يشـاء قـدير ))هذا ما فيها إشكال ؛ يقول كيف جنيب علـى قولـه:  الشيخ :

املشــيئة هنــا معلقــة بــاجلمع يعــين إذا شــاء مجعــه فإنــه ال ميتنــع عليــه ، فاملشــيئة هنــا شــرط يف اجلمــع ولــيس شــرطا يف 

  القدرة .

يقولـون بعـض املفسـرين إن تقـدمي املعمـول علـى العامـل ال  (( ... على ذلك قـدير ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  ة رؤوس اآلية ؟يراد به التخصيص وإمنا قدم ملناسب

نعــم هــذه مناســبة لفظيــة ، وحنــن ذكرنــا أنــه قــدم ال للحصــر ، أن اهللا تعــاىل قــادر علــى هــذا وغــريه ؛ هــذا  الشــيخ :

مناسبة لفظية صحيح أن املناسبة لفظية تأيت لكـن ذكرنـا لكـم أن املناسـبة معنويـة وهـي االهتمـام ـذا الشـيء الـذي 



وقــال املقصــود جنــة واحــدة  (( ولمــن خــاف مقــام ربــه جنتــان ))ال: أنكــر أو الــذي يكــون بصــدد اإلنكــار ؛ ... قــ

(( فيهمـا واحدة وهو يقـول  (( جنتان ))واملقصود مناسبة رؤوس اآلية ؟ هذا غلظ ، هذا غلط كبري ، كيف يقول 

  هذا مثىن أو واحد ؟ مثىن . ))

 سـميعا اهللا وكـان واآلخـرة الـدنيا بثـوا اهللا فعنـد الـدنيا ثواب يريد كان (( منأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 يكـن إن واألقـربين الوالـدين أو أنفسكم على ولو هللا شهداء بالقسط قوامين كونوا آمنوا الذين أيها بصيرا يا

 تعملــون بمــا كــان اهللا فــإن تعرضــوا أو تلــووا وإن تعــدلوا أن الهــوى تتبعــوا فــال بهمــا أولــى فــاهللا فقيــرا أو غنيــا

 قبـل مـن أنـزل الـذي والكتـاب رسـوله علـى نـزل الـذي والكتـاب ورسـوله بـاهللا آمنـوا آمنـوا الـذين أيهـا خبيرا يا

 آمنـوا ثـم كفروا ثم آمنوا الذين إن بعيدا ضالال ضل فقد اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا يكفر ومن

  . )) سبيال ليهديهم وال لهم ليغفر اهللا يكن لم كفرا ازدادوا ثم كفروا ثم

 الـدنيا ثـواب يريـد كـان (( مـنتفسري اآليـة:  باهللا من الشيطان الرجيم ، أظن ما سبق قد أخذنا فوائدها ؟ .أعوذ 

(( مـن كـان يريـد ثـواب الـدنيا فعنـد . قـال اهللا تعـاىل:  بصـيرا )) سميعا اهللا وكان واآلخرة الدنيا ثواب اهللا فعند

 ل أن نبدأ بتفسري هذه اآلية الكرمية نذكر ما ييسـر اهللا عـزوقب))  اهللا ثواب الدنيا واآلخرة وكان اهللا سمعيا بصيرا

؟ بــني آخــر الشــيء ؟ ثــالث فوائــد  (( إن يشــأ يــذهبكم أيهــا النــاس ))وجـل مــن فوائــد مــا قبلهــا ، قــال اهللا تعــاىل: 

 (( مــن كــان يريـد ثــواب الــدنيا فعنـد اهللا ثــواب الــدنيا واآلخـرة وكــان اهللا ســمعياتفســري اآليـة:  أخـذا ؟ طيـب .

(( مـن كـان اإلعـراب  (( من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا واآلخـرة ))قال اهللا تعاىل:  . بصيرا ))

: (( فعنـد اهللا ثـواب الـدنيا هذه مجلة شرطية ففي الشرط فيهـا " كـان " وجـواب الشـرط قولـه يريد ثواب الدنيا ))

واقــرتن اجلــواب بالفــاء ألنــه ال يصــح أن يكـــون فعــال للشــرط ، وكــل جــواب ال يصــح أن يكــون جوابـــا  واآلخــرة ))

  للشرط فإنه يتعني أن يقرتن بالفاء كما قال ابن مالك رمحه اهللا:

  يرها لم ينجعل واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل   شرطا إلن أو لغ                 

  ا بالضابط بسبع مجل مذكورة يف قوله:هذا هو الضابط ؛ وقد أصرح ما يشمله

  وبقد وبلن وبالتنفيس    جامد وبما  اسمية طلبية و ب                             

مجلـة خربيـة قـدم فيهـا اخلـرب إلفـادة احلصـر ألن مـن قواعـد البالغـة أن  (( فعند اهللا ثـواب الـدنيا واآلخـرة ))وقوله: 

(( مــن  يقــول اهللا تعــاىل:  واضــح إعراــا . ( وكــان اهللا ســميعا بصــيرا ))(تقــدمي مــا حقــه التــأخري يقتضــي احلصــر ، 

أي جزاءهــا ومتعهــا وزخرــا فقــد فاتــه اخلــري الكثــري ؛ ألنــه حــرم مــا عنــد اهللا مــن ثــواب  كــان يريــد ثــواب الــدنيا ))



(( نؤتــه منهــا ى الـدنيا واآلخــرة ؛ وهلـذا مل يقــل: مـن كــان يريــد ثـواب الــدنيا نؤتـه منهــا ، كمــا جـاء ذلــك يف آيـة أخــر 

بل جاء اجلواب علـى خـالف مـا يتوقـع السـامع يعـين فكأنـه مل ينـل شـيئا ؛ وهـذه  وما له في اآلخرة من نصيب ))

اآلية هلـا شـواهد كثـرية أن مـن أراد الـدنيا فـإن الـدنيا واآلخـرة تفوتـه ، مث هـل ينـال مـا أراد مـن الـدنيا ؟ اجلـواب: ال ؛ 

لعاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمـن نريـد ثـم جعلنـا لـه جهـنم يصـلها مـذموما : (( من كان يريد القول اهللا تعاىل

مث مـن أراد اآلخـرة هـل تفوتـه الـدنيا  مدحورا ومن أراد اآلخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سـعيهم مشـكورا ))

لـدنيا نؤتـه (( من كان يريد حرث اآلخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حـرث اوجـل:  ؟ ال ؛ وهلذا قال اهللا عز

فمن أراد اآلخرة مل تفته الدنيا ومن أراد الدنيا قـد تفوتـه الـدنيا واآلخـرة وإن أتتـه  منها وما له في اآلخرة نصيب ))

ال كــل مــا يريــد ؛ هـذا هــو احلاصــل يف اإلرادات ؛ ومــن أراد الـدنيا واآلخــرة معــا ؟ فهــل الـدنيا فإنــه ال يــؤتى إال منهـا 

ل إنــه ينـال ثــواب الدرجـة الثانيــة وهـي إرادة اآلخــرة ؟ نقـو ل هنــا أيهمـا أغلــب فيمــا نقـول إنــه بـني درجتــني ؟ أو نقـو 

أراد الــدنيا واآلخــرة ؟ إذا كــان األغلــب اآلخــرة فإنــه ينــال ثــواب الــدنيا واآلخــرة وإذا كــان األغلــب الــدنيا فإنــه يــنقص 

اب كلـه ، أو بعضـها حيصـل لـه من ثواب اآلخرة بقدر ما نوى مـن الـدنيا فـإذا كـان نـوى اآلخـرة كلهـا حصـل لـه الثـو 

أقل ؛ وقد جاءت األحاديث شاهدة ذا فعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه أن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

( إنمـا األعمـال بالنيـات وإنمـا لكـل امـرئ مـا نـوى فمـن كانـت هجرتـه إلـى اهللا ورسـوله فهجرتـه إلـى اهللا قـال: 

وهلــذا جنــد الــذين  بها أو امــرأة يتزوجهــا فهجرتــه إلــى مــا هــاجر إليــه )ورســوله ومــن كانــت هجرتــه إلــى دنيــا يصــي

ويكـون أشـد فقـرا مـن  يريدون الـدنيا أحيانـا يوفقـون يف الـدنيا وحيصـل هلـم مـرادهم أو بعضـهم وأحيانـا ال حيصـل هلـم

يعـين وقـد فامـا مـا  (( من كان يريد ثواب الـدنيا فعنـد اهللا ثـواب الـدنيا واآلخـرة ))وجل:  املسلمني ؛ وقوله عز

(( وكـان اهللا يريد ألنه يف الواقع قد يؤتى ما يريد أو بعضه مث لـو أيت فإنـه لـن يـدوم بـل سـيموت أو يفقـد مـا أويت ؛ 

يعين أنه ثبت ثبوتـا أزليـا وأبـديا ، هـذا االسـم بـل هـذان االمسـان السـميع والبصـري ومـا تضـمناه مـن  سميعا بصيرا ))

وقـــد مضـــى علينـــا أن الســمع املضـــاف إىل اهللا تعـــاىل ينقســـم إىل قســـمني وتفـــرع مـــن الصــفة وهـــي الســـمع والبصـــر ، 

(( مــن كــان يريــد ثــواب الــدنيا فوائــد اآليــة:  هــذين القســمني أقســام كثــرية وأظــن أننــا ال نطيــل يف إعــادة مــا ســبق .

: ترتيـــب الثـــواب يف هـــذه اآليـــة عـــدة فوائـــد ؛ أوال . فعنـــد اهللا ثـــواب الـــدنيا واآلخـــرة وكـــان اهللا ســـميعا بصـــيرا ))

؛ وعلــى هــذا فيجــب علــى اإلنســان أن يصــحح نيتــه متامــا وأن ال  : (( مــن كــان يريــد ))واجلــزاء علــى النيــة ؛ لقولــه

ومــن فوائــدها: الــرد علــى اجلربيــة ، وذلــك بإثبــات  ينــوي يف عمــل اآلخــرة إال اآلخــرة ؛ أمــا عمــل الــدنيا فهــو للــدنيا .

د لــيس لــه إرادة وأنــه جمــرب علــى عملــه فلــيس لــه إرادة وهــذه اآليــة وغريهــا تــرد اإلرادة للعبــد واجلربيــة يقولــون إن العبــ



: (( فعنـد اهللا ثـواب الـدنيا واآلخـرة ؛ وهلـذا قـال ومن فوائدها: بيان احنطـاط رتبـة الـدنيا عنـد اهللا عزوجـل عليهم .

  قال ابن القيم رمحه اهللا يف النونية: ))

  ضة   لم يسق منها الرب ذا الكفرانلو ساوت الدنيا جناح بعو                    

  من ذا جناح القاصر الطيران  لكنها  واهللا  أحقر  عنده                          

يعــين لــو أن الــدنيا تســاوي جنــاح بعوضــة مــا ســقى اهللا أحــدا مــن الكفــار وال أنعــم علــيهم بشــيء لكفــرهم ؛ لكــن 

أوليــاءه أو أعدائــه ، وهــذا هــو الواقــع ؛ فالــدنيا إذا مل تكــن يتمتعــون ــا ألــا لــيس عنــد اهللا بشــيء ســواء متتــع فيهــا 

وسيلة لآلخرة فال خري فيها حىت لو نعم فيها اإلنسان فإن هذا النعيم جحيم ولذلك جتـد أشـد النـاس حـرارة وأسـى 

م وحزنا وقلقا هم أصـحاب الـدنيا وال يغرنـك مـا عنـدهم مـن اللبـاس والقصـور والسـيارات وغريهـا مـن النعـيم ، قلـو

واهللا أســوأ حــاال مــن أفقــر املســلمني ؛ وهلــذا قــال بعــض الســلف " لــو يعلــم امللــوك وأبنــاء امللــوك مــا حنــن فيــه جلالــدونا 

(( فعنــد اهللا ثــواب ومــن فوائــدها: أن الــذي يعطــي الثــواب هــو اهللا عزوجــل ال غــريه ؛ لقولــه:  عليــه بالســيوف " .

نعتمــد فيمــا نرجــوه مــن ثــواب الــدنيا واآلخــرة إال علــى مــن ؟  ويتفــرع علــى هــذه الفائــدة: أن ال . الــدنيا واآلخــرة ))

إىل علــى ربنــا عزوجــل ألنــه الــذي بيــده األمــور حــىت قــال الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم البــن عمــه عبــد اهللا بــن 

ومـن  . ( واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعـوك إال بشـيء قـد كتـب اهللا لـك )عباس: 

ا: إثبــات اآلخــرة ؛ ومل نقــل إثبــات الــدنيا ملــاذا ؟ ألنــه مــا حيتــاج ، لــو قلنــا إثبــات الــدنيا لكــان هــذا مــن بــاب فوائــده

اللغــو  " الســماء فوقنــا واألرض حتتنــا وكأننــا واملــاء مــن حولنــا قــوم جلــوس حــوهلم مــاء " جــزاه اهللا اخلــري علــى هــذه 

إثبـات اآلخـرة وأـا آتيـة البـد منهـا وأـا هـي الغايـة لكـل الفائدة العظيمة ؛ نقول هذه اآلية تدل على ما ذكرنا مـن 

حــي ؛ وهلــذا جيــب علينــا أن نشــعر بأننــا حنــن يف هــذه الــدنيا مســافرون كاملســافر متامــا بــل أعجــب مــن املســافر ألن 

املســافر يســري وميكــث ينــزل ينــام ويســرتيح يــريح اإلبــل لكــن احلــي يف الــدنيا ال يســرتيح هــو ســائر لــيال وــارا قائمــا 

فعلينــا أن نشــعر أنفســنا ــذا لــئال نتخــذها وطنــا ، ومــن نعمــة اهللا ســبحانه  وقاعــدا ومضــطجعا وســائرا يف كــل حــال

وتعــاىل علــى العبــاد أنــه مل جيعــل النعــيم هــذه الــدنيا كــامال بــل يــنقص لــئال يتخــذ اإلنســان مقــرا ووطنــا بــل يعــرف إــا 

ومـن فوائـدها: إثبـات امسـني مـن أمسـاء  رة هـي األهـم .ليست دار مقر صرفها كدر وراحتها عناء ذا نقول إن اآلخ

اهللا مها: السميع والبصري ، وإثبات مـا يرتتـب عليهمـا مـن وصـف وهـو يـا أخ ؟ السـمع والبصـر ؛ وإثبـات مـا يرتتـب 

عليهمــا مــن أثــر ؟ هــو أن اهللا ســبحانه وتعــاىل يســمع ويبصــر ، يعــين لــيس مسيعــا بــال مســع وال بــال بصــر وال ذا بصــر 

(( يـا أيهـا الـذين آمنـوا كونـوا قـوامين بالقسـط شـهداء تفسري اآلية:  يبصر أو ذا مسع بدون أن يسمع .بدون أن 

 تعـدلوا أن الهـوى تتبعـوا فـال بهما أولى فاهللا فقيرا أو غنيا يكن إن واألقربين الوالدين هللا ولو على أنفسكم و



اخلطـاب  (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا ))مث قـال اهللا تعـاىل:  خبيـرا )) تعملـون بمـا كان اهللا فإن تعرضوا أو تلووا وإن

(( يـا أيهـا ملن ؟ لكل املؤمنني ، وحنن إنشاء اهللا تعاىل منهم ، فاخلطاب إذا موجه إلينـا وإىل غرينـا مـن كـل مـؤمن ؛ 

ع ويتجـه واعلم أن تصدير اهللا تعاىل اخلطـاب بالنـداء يـدل علـى أمهيتـه ألن النـداء يلفـت مسـع السـام الذين آمنوا ))

هـــل مث اعلـــم أن ختصـــيص النـــداء بـــاملؤمنني يفيـــد أـــم هـــم األ (( يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا ))إىل املنـــادي مـــاذا تريـــد ؟ 

لتـوجيههم مثـل هـذا اخلطــاب ألـم مؤمنـون ينفـذون أمــر اهللا إن كـان أمـرا ويرتكـون يــه إن كـان يـا ويتـأدبون خبلقــه 

تصــفني بــه  املإلــيهم ؛ وكفــى شــرفا باإلميــان أن يوجــه اهللا اخلطــاب إىلإن كــان خلقــا فكــانوا أهــال ألن يوجــه اخلطــاب 

ـ ويـدل أيضـا  (( يا أيها الـذين آمنـوا ))شرف عظيم أن يوجه رب العاملني إليك خطابا  (( يا أيها الذين آمنوا ))

الــذين آمنــوا   (( يــا أيهــا علــى أن مــا ذكــر مــن مقتضــيات اإلميــان وأن خمالفتــه تــنقص اإلميــان .ـ ختصيصــه بــاملؤمنني 

فعــالني يعـين هــي صـيغة مبالغــة وحيتمـل أن تكــون علـى ســبيل  كونـوا قــوامين بالقسـط شــهداء هللا )) (( قـوامين ))

ــذين والقســط هــو العــدل كمــا قــال اهللا تعــاىل:  (( قــوامين بالقســط ))النســبة أي مــن ذوي القوامــة  (( ويقتلــون ال

  فالقسط هو العدل ؛  يأمرون بالقسط من الناس ))

  واإلقساط يا أخ ؟  الشيخ :

  اجلور ،  الطالب :

  اجلور أو الظلم ؟  الشيخ :

  اجلور ؛  الطالب :

   ما دليلك ؟ الشيخ :

  ؛  (( وأما القاسطين فكانوا لجهنم حطبا ))قوله تعاىل:  الطالب :

  القسط معناه العدل أليس كذلك ؟ وأما أقسط فبمعىن ؟  اإلقساط ؟ الشيخ :

  عدل ، الطالب :

(( أقسط مبعىن عدل ، وقسط مبعىن جـار ؛ وهلـذا جـاءت األوىل جـاء اسـم الفاعـل منهـا علـى وزن مفعـل   يخ :الش

(( وأمـا القاسـطون فكـانوا لجهـنم وجـاء االسـم الفاعـل مـن الثـاين علـى وزن الفاعـل  إن اهللا يحب المقسـطين ))

 (( كونـوا ))وحيتمـل أن تكـون خـربا ثانيـا لقولـه:  (( قـوامين ))حـال مـن فاعـل  (( بالقسط شـهداء ))،  حطبا ))

وجــل ال حيملكــم علــى هــذا ريــاء وال مسعــة  أي تشــهدون بالقســط هللا عــز (( شــهداء هللا ))لكــن كوــا حــاال أوىل ؛ 

 (( وأقيمـوا الشـهادة هللا )) (( ولـو علـى أنفسـكم ))وال دنيا وال غري ذلك ، شهداء هللا فقط كما يف قوله تعاىل: 

لى النفس ممكن ؟ أي نعم ، اشهد علـى نفسـك قبـل أن تشـهد نفسـك عليـك ؛ والشـهادة علـى الـنفس الشهادة ع



(( هي اإلقـرار ، اإلقـرار بـأن يقـول فعلـت كـذا وفعلـت كـذا وفعلـت كـذا ، هـذه الشـهادة علـى الـنفس هـي اإلقـرار ؛ 

ــدين )) ألم ؟ ولــو زعلــت ؟ ألن يعــين علــى األم واألب ، حــىت علــى األم واألب اشــهد ؛ لكــن تزعــل ا وعلــى الوال

مثــــل اإلخــــوان  واألبنــــاء واألجــــداد واألعمــــام واألخــــوال (( واألقــــربين )) رضــــى اهللا مقــــدم علــــى رضــــى الوالــــدين ؛ 

واخلــاالت والقرابــة الــذين ليســوا بــأقربني مــن بــاب أوىل ؛ لكــن اهللا نــص علــى ذلــك ألن الــنفس قــد متيــل فــيهم فــال 

مث أشـار اهللا سـبحانه وتعـاىل إىل أمـر مهـم حيمـل  الـدين واألقـربين ))(( ولو علـى أنفسـكم أو الو تشهد بالعدل ، 

(( إن يكـن غنيـا أو مـن ؟ املشـهود عليـه أو املشـهود لـه  (( إن يكـن ))على الشـهادة للمشـهود لـه أو عليـه فقـال: 

غنـاه أو علـى ألن مـن النـاس مـن يشـهد للغـين لغنـاه أو للفقـري لفقـره أو يشـهد علـى الغـين ل )) فقيرا فاهللا أولى بهما

الفقـــري لســـبب مـــن األســـباب ، فـــاهللا أمـــر بـــأن نشـــهد علـــى هـــؤالء ولـــو كـــان اإلنســـان غنيـــا أو فقـــريا ألن أمرمهـــا إىل 

ال يهمــك ال تقــل أشــهد للفقــري ألنــه فقــري حمتــاج وصــاحب  (( فــاهللا أولــى بهمــا ))خالقهمــا عزوجــل وهلــذا قــال: 

ال تتبعـوا اهلـوى أي هـوى الـنفس  (( فـال تتبعـوا الهـوى ))ل: عائلة ، نقول والية اهللا هلم خري من شهادتك ؛ مث قـا

وهو ميـل اإلنسـان إىل مـا خيـالف الشـرع ، هـذا هـو اهلـوى املـذموم بـأن مييـل اإلنسـان إىل مـا خيـالف الشـرع ، يقـول: 

تعـدلوا أو هل املعىن كراهـة أن (( أن تعدلوا )) أو إن تعدلوا ؟ نعم  (( أن تعدلوا ))وقوله:  (( ال تتبعوا الهوى ))

ألجــل أن تعــدلوا ؟ األول ، هــو لــيس أحــد يريــد أن يكــره العــدل لكــن ملــا أمــر اهللا بالشــهادة علــى الــنفس والوالــدين 

يعـين إن أردمت العـدل فـال  (( أن تعـدلوا ))واألقربني وبني أن اهللا هو الذي يتوىل اجلميـع وـى أن اتبـاع اهلـوى قـال: 

ل التقـدير: كراهـة أن تعـدلوا يعـين أننــا أمرنـاكم أو ينـاكم عـن اتبـاع اهلــوى  تتبعـوا اهلـوى ؛ وعلـى هـذا فيجـوز أن نقــو 

كراهــة أن تعــدلوا أو ألجــل أن تعــدلوا ؟ األول ، ال األول ال حيتمــل علــى هــذا التقــدير ، أي مــن أجــل أن تعــدلوا ؛ 

وإن تلـووا أو تعرضـوا (( والعدل هو االستقامة واملراد به يف بعـض األحكـام احلكـم مبـا دل عليـه الكتـاب والسـنة ؛ 

إن تلــووا أي تنحرفــوا يف الشـهادة فتزيــدوا فيهــا أو تنقصـوا منهــا أو تعرضــوا عــن  فـإن اهللا كــان بمــا تعملــون خبيــرا ))

ومـاذا يكـون إذا كـان اهللا مبـا نعمـل (( فإن اهللا كان بما تعملـون خبيـرا )) الشهادة حبيث ال تؤدوا ، فهذا الوعيد 

أشـد مـا يكـون مـن الوعيـد ألن مـن علـم أن اهللا خبـري بعملـه فـال يتجاسـر أبـدا أن خيـالف  خبريا ؟ اجلزاء ، وهـذا مـن

  وجل . نأخذ الفوائد أو األسئلة ؟ األسئلة . أمر اهللا عز

متــر علينــا كثــريا مــن هــذه اآليــات فنقــول هنــا إن كــان هنــا  (( وكــان اهللا ســميعا بصــيرا ))قــال اهللا تعــاىل:  الســائل :

  مسلوبة الزمان فهل هذا خمالف لقواعد اللغة العربية ؟

  ال ، هي يف اللغة العربية ذا ، كان فالن ... ، إلثبات كوم كرميا . الشيخ :

  ؟ (( ... فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :



  زين ، حمجوب . : الشيخ

  بعض الناس يفسر القرآن بطريقة أخرى ال يذكر اآلثار وال أحاديث وال كالم العلماء ؟ السائل :

إن املفســرين ينقســمون إىل قســمني: مفســر بــالنظر ، مفســر بــاألثر ؛ املفســر بــاألثر البــد أن يــذكر اآلثــار  الشــيخ :

  مثل على رأسهم حممد بن جرير رمحه اهللا


